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A ANEC

Quem somos?

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CATÓLICA DO BRASIL, ANEC, é pessoa jurídi-
ca de direito privado, constituída sob a 
forma de associação, sem fins lucrativos e 
econômicos, de caráter educacional, pasto-
ral e cultural. 

 A ANEC tem as finalidades de  
atuar em favor de uma educação de exce-
lência; promover a educação cristã evangé-
lico-libertadora; proclamar a liberdade de 
ensino consagrada na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; defender a liberda-
de de escolha das famílias ao tipo de educa-
ção que desejam para os filhos, segundo 
seus princípios morais, religiosos e peda-
gógicos; promover a pesquisa científica, a 
extensão social e o desenvolvimento cultu-
ral a serviço da vida; representar a educação 
católica no país, em seus diversos níveis, 
em comunhão com a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, CNBB e a Conferência 
Nacional dos Religiosos do Brasil, CRB; con-
gregar as instituições mantenedoras de 
estabelecimentos confessionais católicos 
de educação e ensino em todos os seus 
níveis, graus e modalidades, sediadas em 
qualquer Estado da União.

 Somos o somatório da 
experiência, tradição, qualidade, 
credibilidade e história política e 
social da Educação Católica no país. 
Presente em todos os Estados da 
Federação, a ANEC representa as 
Mantenedoras das diferentes Con-
gregações Católicas, seus Colégios 
e Instituições de Ensino Superior as 
quais cuidam, diariamente, do 
futuro de milhões de crianças, 
jovens e adultos.
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ANEC EM NÚMEROS

Nossos números

 Norteada pelos princípios humano, libertador, ético, cristão e de sustentabili-
dade, a ANEC contribui por meio de suas associadas para o desenvolvimento educacio-
nal e humano no Brasil.

391 Mantenedoras 1.100  Escolas Associadas

89 Instituições de
Ensino Superior

1,5 milhões de Alunos + de 110 mil Colaboradores
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OBJETIVOS

Educação de excelência

 A sua participação em nossos projetos e atividades agregará enorme valor à Edu-
cação Católica. Estabelecer o relacionamento com nossas instituições possibilita a promo-
ção de uma educação de excelência, a qual contribui para o alcance de importantes objeti-
vos, tais como:

Apresentar produ-
tos e serviços de 

qualidade para as 
suas associadas.

Apresentar produtos 
que agregam diferen-

ciais ao serviços 
educacionais das 

associadas.

Apresentar o que há 
de mais inovador 

do mercado educa-
cional.
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Entregar benefícios 
e preço diferencia-

do do mercado.

Reforçar o relaciona-
mento entre patro-
cinadores e associa-

das.

Reforçar o valor da 
marca católica e 

atrair novos patroci-
nadores e associa-

das.
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Promover os valores e a essência da educação católica aos
patrocinadores e às instituições envolvidas no processo.

7

6



Seja um
patrocinador

Junte-se ao timeda Educação 
Católica!





E ventos
NACIONAIS

presenciais

 Os Eventos Nacionais Presenciais são organizados e coordenados pelas Câmaras 
e o Serviço de Animação Pastoral da ANEC, fazem parte do Projeto de Formação Continua-
da e acontecem durante o ano em espaços da ANEC e/ou de suas associadas. Eles pos-
suem entregas específicas, de acordo com o evento patrocinado e é um espaço privilegia-
do que reúne o público gestor das instituições católicas de educação.

EVENTOS NACIONAIS
PRESENCIAIS



Seminário
Nacional 
de Gestão e
Mantenedoras

OB JETIVO GERAL
Congregar todas as associadas em 
um espaço de reflexão e formação 
continuada com foco na gestão e na 
pedagogia da esperança.

PÚBLICO-ALVO
Gestores, Ecônomos, Contadores, 
Assistentes sociais e Advogados das 
instituições associadas, Dirigentes 
das Instituições e convidados.

05 e 06 de março de 2020
Brasília-DF | 250 participantes



R$ 2.000,00 

MERCHANDISING OPCIONAL

ENTREGAS/ INVESTIMENTOS

COTA ÚNICA R$ 8.000,00

*Merchandising opcional  as peças deverão ser confeccionadas pelo patrocinador.

Inserção do vídeo institucional de até 2 minutos do PATROCINADOR em um dos intervalos do Evento

Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento

Inserção da marca do PATROCINADOR nas ações de divulgação dos  Eventos nas redes sociais e mídias espontâneas

Envio de 1 folder eletrônico do PATROCINADOR para o e-mail dos participantes

Vinculação da logomarca do PATROCINADOR nos 4 disparos realizado pela ANEC por meio de e-mail marketing de
divulgação dos  Eventos

Inserção da marca do PATROCINADOR nos crachás do Evento

Divulgação de uma propaganda do patrocinador em uma edição na Revista EDUCANEC de acordo com as políticas de
anúncio em anexo (tiragem de 8 mil exemplares) para os Eventos

Inserção de um brinde na pasta ou bolsa do evento

Inserção de folder institucional do PATROCINADOR na pasta dos eventos (limitado ao formato A4 e máximo de 4
folhas).

Inserção da marca PATROCINADORA no sítio do Evento.

Inserção da marca do PATROCINADOR no folder impresso para divulgação nos Eventos em que tiver o folder

Inserção da marca do PATROCINADOR na fita do crachá dos participantes - confecção e custo do patrocinador*

Inserção da marca do PATROCINADOR no crachá (no máximo 3 logomarcas)

Inserção de capa para encosto da cadeira com marca do PATROCINADOR - no auditório central - confecção e custo do
patrocinador*

Inserção da marca do PATROCINADOR no fundo de palco do evento

Inserção da marca do PATROCINADOR na bolsa do evento - confecção e custo do patrocinador *

R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 

Seminário Nacional de 
Gestão e Mantenedoras



Fórum Nacional
de Educação
Básica e Fórum
Nacional de 
Agentes de 
Pastoral

OB JETIVO GERAL
Congregar as associadas em 
um espaço de reflexão e forma-
ção continuada com foco na 
ação política, pedagógica e 
pastoral, fomentando os currí-
culos das escolas católicas.

PÚBLICO-ALVO
Equipe técnica de escolas de 
Educação Básica, Professores 
da Educação Básica, Coordena-
dores de Pastoral, Agentes de 
Pastoral, Assessores de redes 

16 e 17 de abril de 2020
Brasília - DF | 250 participantes



ENTREGAS/ INVESTIMENTOS

R$ 2.000,00 

MERCHANDISING OPCIONAL

COTA ÚNICA R$ 8.000,00

*Merchandising opcional  as peças deverão ser confeccionadas pelo patrocinador.

Inserção do vídeo institucional de até 2 minutos do PATROCINADOR em um dos intervalos do Evento

Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento

Inserção da marca do PATROCINADOR nas ações de divulgação dos  Eventos nas redes sociais e mídias espontâneas

Envio de 1 folder eletrônico do PATROCINADOR para o e-mail dos participantes

Vinculação da logomarca do PATROCINADOR nos 4 disparos realizado pela ANEC por meio de e-mail marketing de
divulgação dos  Eventos

Inserção da marca do PATROCINADOR nos crachás do Evento

Divulgação de uma propaganda do patrocinador em uma edição na Revista EDUCANEC de acordo com as políticas de
anúncio em anexo (tiragem de 8 mil exemplares) para os Eventos

Inserção de um brinde na pasta ou bolsa do evento

Inserção de folder institucional do PATROCINADOR na pasta dos eventos (limitado ao formato A4 e máximo de 4
folhas).

Inserção da marca PATROCINADORA no sítio do Evento.

Inserção da marca do PATROCINADOR no folder impresso para divulgação nos Eventos em que tiver o folder

Inserção da marca do PATROCINADOR na fita do crachá dos participantes - confecção e custo do patrocinador*

Inserção da marca do PATROCINADOR no crachá (no máximo 3 logomarcas)

Inserção de capa para encosto da cadeira com marca do PATROCINADOR - no auditório central - confecção e custo do
patrocinador*

Inserção da marca do PATROCINADOR no fundo de palco do evento

Inserção da marca do PATROCINADOR na bolsa do evento - confecção e custo do patrocinador *

R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 

Fórum Nacional de Educação Básica
e Fórum Nacional de Agentes de Pastoral



OB JETIVO GERAL
Ser espaço de promoção de 
debates e reflexões sobre 
temáticas referentes à atuação 
de procuradores e pesquisado-
res institucionais e aos objeti-
vos e atribuições das Comis-
sões Próprias de Avaliação.

PÚBLICO-ALVO
Procuradores/Pesquisadores 
Institucionais e membros das 
Comissões Próprias de Avalia-
ções das IES Católicas do Brasil.

Seminário Nacional
de PI e de CPA
28 e 29 de abril de 2020
Brasília - DF | 120 participantes



MERCHANDISING OPCIONAL

ENTREGAS/ INVESTIMENTOS

Inserção do vídeo institucional de até 2 minutos do PATROCINADOR em um dos intervalos do Evento

Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento

Inserção da marca do PATROCINADOR nas ações de divulgação dos Eventos nas redes sociais e mídias
espontâneas

Envio de 1 folder eletrônico do PATROCINADOR para o e-mail dos participantes

Vinculação da logomarca do PATROCINADOR nos 4 disparos realizado pela ANEC por meio de e-mail marketing
de divulgação dos  Eventos

Inserção da marca do PATROCINADOR nos crachás do Evento

Divulgação de uma propaganda do patrocinador em uma edição na Revista EDUCANEC de acordo com as
políticas de anúncio em anexo (tiragem de 8 mil exemplares) para os Eventos

Inserção de um brinde na pasta ou bolsa do evento

Inserção de folder institucional do PATROCINADOR na pasta dos eventos (limitado ao formato A4 e máximo de
4 folhas).

Inserção da marca PATROCINADORA no sítio do Evento.

Inserção da marca do PATROCINADOR no folder impresso para divulgação nos Eventos em que tiver o folder

COTA ÚNICA R$ 3.000,00

Seminário Nacional 
de PI e de CPA

Inserção da marca do PATROCINADOR na fita do crachá dos participantes - confecção e custo do
patrocinador*
Inserção da marca do PATROCINADOR no crachá (no máximo 3 logomarcas)

Inserção de capa para encosto da cadeira com marca do PATROCINADOR - no auditório central -
confecção e custo do patrocinador*

Inserção da marca do PATROCINADOR na bolsa do evento - confecção e custo do patrocinador

Inserção da marca do PATROCINADOR no fundo de palco do evento

R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

*Merchandising opcional  as peças deverão ser confeccionadas pelo patrocinador.



OB JETIVO GERAL
Promover o debate e a troca de 
experiências entre os gestores do 
Ensino Superior sobre os novos 
caminhos para a Educação Católi-
ca do Brasil.

PÚBLICO-ALVO
Reitores das Universidades e Cen-
tros Universitários, Diretores das 
Faculdades e demais gestores das 
IES Católicas do Brasil.

IX Fórum Nacional
de IES Católicas
20 e 21 de agosto de 2020
Palmas - TO | 150 participantes



IX Fórum Nacional de
IES Católicas

ENTREGAS/ INVESTIMENTOS

Inserção do vídeo institucional de até 2 minutos do PATROCINADOR em um dos intervalos do Evento

Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento

Inserção da marca do PATROCINADOR nas ações de divulgação dos Eventos nas redes sociais e mídias
espontâneas

Envio de 1 folder eletrônico do PATROCINADOR para o e-mail dos participantes

Vinculação da logomarca do PATROCINADOR nos 4 disparos realizado pela ANEC por meio de e-mail marketing
de divulgação dos  Eventos

Inserção da marca do PATROCINADOR nos crachás do Evento

Divulgação de uma propaganda do patrocinador em uma edição na Revista EDUCANEC de acordo com as
políticas de anúncio em anexo (tiragem de 8 mil exemplares) para os Eventos

Inserção de um brinde na pasta ou bolsa do evento

Inserção de folder institucional do PATROCINADOR na pasta dos eventos (limitado ao formato A4 e máximo de
4 folhas).

Inserção da marca do PATROCINADOR no sítio do Evento.

Inserção da marca do PATROCINADOR no folder impresso para divulgação nos Eventos em que tiver o folder

COTA ÚNICA R$ 8.000,00

MERCHANDISING OPCIONAL
Inserção da marca do PATROCINADOR na fita do crachá dos participantes - confecção e custo do
patrocinador*
Inserção da marca do PATROCINADOR no crachá (no máximo 3 logomarcas)

Inserção de capa para encosto da cadeira com marca do PATROCINADOR - no auditório central -
confecção e custo do patrocinador*

Inserção da marca do PATROCINADOR na bolsa do evento - confecção e custo do patrocinador

Inserção da marca do PATROCINADOR no fundo de palco do evento

R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 



Fórum 
Nacional de
Mantenedoras

OB JETIVO GERAL
Congregar todas as associadas 
em um espaço de reflexão e 
formação continuada com foco 
na gestão das mantenedoras.

PÚBLICO-ALVO
Presidentes, Reitores, Diretores 
de redes, Diretores de institui-
ções de Educação Básica e de 
Ensino Superior, bem como Ges-
tores, Ecônomos, Contadores, 
Assistentes sociais e Advogados 
das instituições associadas à 
ANEC e Convidados. 

22 e 23 de setembro de 2020
Brasília-DF | 300 participantes



EXPOSITORES

ENTREGAS/ INVESTIMENTOS

Fórum Nacional de Mantenedoras

COTA ÚNICA R$ 10.000,00

MERCHANDISING OPCIONAL

Inserção da marca do PATROCINADOR na fita do crachá dos participantes - confecção e custo do patrocinador*

Inserção da marca do PATROCINADOR no crachá (no máximo 3 logomarcas)

Inserção de capa para encosto da cadeira com marca do PATROCINADOR - no auditório central - confecção e
custo do patrocinador*

Inserção da marca do PATROCINADOR na bolsa do evento - confecção e custo do patrocinador

Inserção da marca do PATROCINADOR no fundo de palco do evento

Inserção da marca do PATROCINADOR no pórtico de entrada do evento 

R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 R$ 10.000,00 
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Inserção do vídeo institucional de até 2 minutos do PATROCINADOR em um dos intervalos do Evento

Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento

Inserção da marca do PATROCINADOR nas ações de divulgação dos  Eventos nas redes sociais e mídias espontâneas

Envio de 1 folder eletrônico do PATROCINADOR para o e-mail dos participantes

Vinculação da logomarca do PATROCINADOR nos 4 disparos realizado pela ANEC por meio de e-mail marketing de
divulgação dos  Eventos

Inserção da marca do PATROCINADOR nos crachás do Evento

Divulgação de uma propaganda do patrocinador em uma edição na Revista EDUCANEC de acordo com as políticas de
anúncio em anexo (tiragem de 8 mil exemplares) para os Eventos
Inserção de folder institucional do PATROCINADOR na pasta dos eventos (limitado ao formato A4 e máximo de 4
folhas)
Inserção da marca da PATROCINADOR no sítio do Evento

Inserção da marca do PATROCINADOR no folder impresso para divulgação nos Eventos em que tiver o folder

Inserção da marca do EXPOSITOR/PATROCINADOR no sítio do Evento

Disponibilização do espaço físico ao EXPOSITOR para montagem de stand na feira do Fórum Nacional de
Mantenedoras e Assembleia Geral Ordinária e Eletiva da ANEC (inclusa a montagem básica do stand )

2 Credenciais de EXPOSITOR (representantes, divulgadores e expositores) por stand , como cortesia

Distribuição de brindes e materiais gráficos durante o evento nos stands do EXPOSITOR
Realização de sorteios nos stands do EXPOSITOR

Utilização do sistema de bipagem de crachá pelo EXPOSITOR

FEIRA ANEC - R$ 8.500,00 ESTANDE DE 9M²





E ventos
NACIONAIS

virtuais

 Os Eventos Nacionais Virtuais são realizados e coordenados pelas Câmaras e o 
Serviço de Animação Pastoral da ANEC, por meio  de Plataforma própria e que permite ao 
Patrocinador expor sua marca de diferentes formas, gerando uma visibilidade por parte 
dos participantes, além de poderem contribuir com o processo formativo da formação 
proposta. Eles acontecem de acordo com a demanda de cada área, durante a semana no 
período diurno, com gravação e transmissão simultâneas para serem disponibilizados pos-

EVENTOS NACIONAIS
VIRTUAIS



Câmara de
Educação
Básica

OB JETIVO GERAL
Promover ações de formação 
continuada de Educação Básica 
associadas da ANEC.

PÚBLICO-ALVO
Gestores, Equipe Técnica, Pedagó-
gico e Professores de Educação 
Básica.

Câmara
de Ensino
Superior

OB JETIVO GERAL
Promover ações de formação 
continuada para as instituições 
de Educação Superior associadas 
da ANEC.

PÚBLICO-ALVO
Reitores, Diretores e Dirigentes, 
Procuradores Institucionais 
Educacionais, Coordenadores e 
Membros das Comissões Próprias 
de Avaliação e Gestores das 
Instituições de Educação 
Superior.

Média de
100 pontos
de conexões

Câmara de
Mantenedoras

OB JETIVO GERAL
Garantir formação continuada para as 
associadas com foco na gestão das 
mantenedoras.

PÚBLICO-ALVO
Presidentes das Mantenedoras, 
Gestores, Contadores, Advogados e 
Assistentes Sociais.

Serviço de
Animação
Pastoral

OBJETIVO GERAL
Promover ações de formação continu-
ada para Pastoralistas das Escolas e 
IES  associadas em vista de fortalecer-
mos a identidade e missão católicas.

PÚBLICO-ALVO
Pastoralistas das Escolas e IES associa-
das.



EVENTOS, DATAS
E INVESTIMENTOS

COTA ÚNICA R$ 1.000,00

Inserção da logomarca do PATROCINADOR  na plataforma de transmissão dos Eventos Virtuais

Inserção do vídeo institucional do PATROCINADOR de até 2 minutos da patrocinadora no intervalo dos Eventos 
Virtuais

Inserção da logomarca do PATROCINADOR no e-mail de divulgação dos Eventos Virtuais

Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante os Eventos Virtuais

Inserção da marca do PATROCINADOR nas ações de divulgação dos Eventos Virtuais nas redes sociais e mídia
espontânea

Envio de 1 folder eletrônico do PATROCINADOR para o e-mail dos participantes dos Eventos Virtuais

Inserção da marca do PATROCINADOR no sítio do Eventos Virtuais 

EVENTO DATA

Fundos Patrimoniais: 
possibilidades e oportunidades

10/02/2020

O Futuro da Educação Superior 13/02/2020
Inovação e Papel Docente 14/02/2020
Quaresma e Campanha da 
Fraternidade 2020

19/02/2020

Lei Geral de Proteção de Dados: 
aspectos relevantes a serem 
observados pelas Instituições de 
Ensino

10/03/2020

Inovação na EAD 11/03/2020
Permanência na Educação 
Superior: desafios e perspectivas

13/03/2020

Formação Continuada da 
Educação Básica 17/03/2020

Processo de Implantação da 
Digitalização e escolha da 
empresa: pontos de atenção

19/03/2020

As Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial 
de Professores para a Educação 
Básica

20/03/2020

Seminário de Gestão 02/04/2020
Maria, discípula de Jesus 23/04/2020
Educação à Distância 20/05/2020
Palestra do Ensino Superior 21/05/2020
Desafios dos docentes do século 
XXI

22/05/2020

Linhas de Ação Pastoral ANEC 27/05/2020
Formação Continuada da 
Educação Básica 16/06/2020

Cultura Vocacional, desafios do 
nosso tempo

23/06/2020

EVENTO DATA
Planejamento Estratégico na 
Educação Superior 26/06/2020

Seminário de Gestão 06/08/2020
Educação à Distância 12/08/2020
Mês da Bíblia 18/08/2020
Procuradores Institucionais e 
Comissões Próprias de Avaliação 27/08/2020

Licenciatura e Formação 
Continuada

28/08/2020

Formação Continuada da 
Educação Básica 14/09/2020

A dimensão missionária dos 
cristãos 29/09/2020

Equipe de alto desempenho 01/10/2020
Desafios da Formação Continuada 
e de Professores

08/10/2020

Preparação da Campanha da 
Fraternidade 2021

28/10/2020

Regulação na Educação Superior 29/10/2020
Educação à Distância 02/12/2020
Procuradores Institucionais e 
Comissões Próprias de Avaliação 03/12/2020

Licenciatura e Formação 
Continuada

04/12/2020

Formação Continuada da 
Educação Básica 05/11/2020

Gestão do Ensino Superior 10/12/2020





E ventos
ESTADUAIS

E DISTRITAL

 Os Eventos Estaduais e Distrital são organizados e coordenados pela ANEC Estadual 
e Distrital, acompanhados pelo Escritório Nacional, com a perspectiva de dinamização da 
ANEC nas diferentes regiões do país, garantindo formação continuada e relacionamento 
institucional para os Gestores, Coordenadores Pedagógicos, Professores, Agentes de Pasto-
ral, Estudantes, Pais e Parceiros das instituições filiadas à ANEC. Esses eventos acontecem 
durante a semana ou nos finais de semana, dependendo da região, em Escolas e/ou IES 
associadas.

EVENTOS ESTADUAIS
E DISTRITAL



 Destinado às Instituições de Edu-
cação Básica, o Dia ANEC é um grande 
encontro de educadores católicos, com o 
objetivo de promover a formação dos 
integrantes das Instituições católicas de 
educação e ensino. É um espaço de 
encontros, reflexões e troca de experiên-
cias, permeado pelo sentimento de 
comunhão entre as escolas católicas. 
 Ao longo dos anos, o Dia ANEC vem 
crescendo e se consolidando em todo o 
país. O evento tem provocado o engaja-
mento de todos que fazem parte da 
comunidade educativa católica como um 
espaço privilegiado de formação e capa-
citação para os educadores que atuam no 
universo das instituições de educação 
católica. Além disso, realizado no primei-
ro trimestre do ano em grande parte das 
unidades federativas, constitui-se ainda 
como um momento simbólico que marca 
a Abertura de mais um Ano Letivo para a 
Educação Católica.

Dia ANEC

PÚBLICO-ALVO
Professores, Diretores, Coordenadores 
Pedagógicos e Educadores das Institui-
ções de Educação Básica.

Média de 200 a 600 pessoas  
por evento.

Para 2020, a ANEC promove 31 DIAS 
ANEC  em 22 Unidades da Federação.



LOCAL DATA CIDADE

ESTADOS ONDE ACONTECE O DIA ANEC
E INVESTIMENTOS

Dia ANEC

LOCAL DATA CIDADE

COTA ÚNICA R$ 8.000,00
2 disparos de e-mail marketing do evento com a logomarca do PATROCINADOR na peça de divulgação

Inserção da marca do PATROCINADOR no Card Eletrônico do evento

Divulgação do Evento na Revista ANEC (tiragem de 8 mil exemplares) em uma edição, com a logo do PATROCINADOR

Inserção da marca do PATROCINADOR no sítio do evento quando tiver

Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento

Inserção de folder institucional do PATROCINADOR na pasta do evento quando tiver

Disponibilização do espaço físico (a combinar) para exposição do PATROCINADOR

2 inscrições de cortesia para o evento

Cortesia de 2 inscrições para expositores

Distribuição de brindes do PATROCINADOR durante o evento

Distribuição de material gráfico do PATROCINADOR durante o evento

Realização de sorteios do PATROCINADOR no evento (a combinar)

Inserção da marca do PATROCINADOR nos crachás do evento

Fala e/ou vídeo de 3 minutos para o PATROCINADOR durante o evento

PA 07/01/2020 DIA ANEC - BELÉM RS 14/03/2020 DIA ANEC - PORTO ALEGRE
GO 11/01/2020 DIA ANEC - GOIÂNIA TO 21/03/2020 DIA ANEC - PALMAS
RN 25/01/2020 DIA ANEC - NATAL SP 21/03/2020 DIA ANEC - CAMPINAS

PR 28/01/2020 DIA ANEC - MARINGÁ AM 28/03/2020 DIA ANEC - MANAUS

ES 30/01/2020 DIA ANEC - VITÓRIA RS 28/03/2020 DIA ANEC - RIO GRANDE

MA 01/02/2020 DIA ANEC - SÃO LUÍS AL 04/04/2020 DIA ANEC - MACEIÓ

RN 15/02/2020 DIA ANEC - CURRAIS NOVOS CE 04/04/2020 DIA ANEC - FORTALEZA

PE 27/01/2020 DIA ANEC - RECIFE PB 04/04/2020 DIA ANEC - CAMPINA GRANDE

DF 03/03/2020 DIA ANEC - BRASÍLIA MS 15/04/2020 DIA ANEC - CAMPO GRANDE

PR DIA ANEC - PONTA GROSSA SP 25/04/2020 DIA ANEC - SÃO PAULO

MG 07/03/2020 DIA ANEC - BELO HORIZONTE BA 16/05/2020 DIA ANEC - SALVADOR

MT 14/03/2020 DIA ANEC - CUIABÁ SC 30/05/2020 DIA ANEC - FLORIANÓPOLIS

RJ 14/03/2020 DIA ANEC - RIO DE JANEIRO RJ 30/05/2020 DIA ANEC - CAMPOS DOS GOYTACAZES

RS 14/03/2020 DIA ANEC - PELOTAS PI 06/06/2020 DIA ANEC - TERESINA

RS 14/03/2020 DIA ANEC - SANTA MARIA PR 22/08/2020 DIA ANEC - CURITIBA

RS 27/03/2020 DIA ANEC - CAXIAS DO SUL

28/01/2020



 Propiciar um espaço para o incenti-
vo da prática desportiva, intercâmbio 
entre escolas e alunos e desenvolvimento 
do verdadeiro espírito esportivo, para 
além da mera competitividade e o culto à 
vitória a todo custo são alguns dos atrati-
vos desse projeto. 
 Os Jogos ANEC têm a finalidade de 
estimular a prática esportiva aos alunos 
do Ensino Fundamental e Médio dos Colé-
gios Católicos, tornando-se mais um meio 
de formação em valores, bem como de 
promoção e desenvolvimento da integra-
ção sócio-esportiva entre os atletas, pro-
fessores, familiares e instituições partici-
pantes.
 Em 2020, os Jogos ANEC serão 
realizados em 16 localidades e coordena-
dos pelos Conselhos Estaduais e o Escritó-
rio Nacional da ANEC. Esse projeto pleiteia 
a participação na Lei de Incentivo ao 
Esporte (Lei nº 13.726/2018), com a pers-
pectiva de isenção fiscal às empresas 
patrocinadoras e o estímulo à prática 
esportiva.

Jogos ANEC
PÚBLICO-ALVO
Alunos, Famílias, Professores e Educado-
res das Escolas de Educação Básica.

Média de 500 alunos e 1000 familiares
por evento.



LOCAL DATA

COTA ÚNICA R$ 3.000,00

ONDE ACONTECE OS JOGOS ANEC
E INVESTIMENTOS

Jogos ANEC

2 disparos de e-mail marketing do evento com a logomarca do PATROCINADOR na peça de divulgação
Inserção da marca do PATROCINADOR no Card Eletrônico do evento
Divulgação do Evento com o PATROCINADOR na Revista ANEC (tiragem de 8 mil exemplares) em uma edição
Inserção da marca do PATROCINADOR no sítio do evento quando tiver
Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento
Disponibilização do espaço físico (a combinar) para exposição do PATROCINADOR
Distribuição de brindes do PATROCINADOR durante o evento (a combinar)
Disponibilização de espaço físico para a exposição de um banner confeccionado pelo PATROCINADOR
Realização de sorteios do PATROCINADOR  no evento (a combinar)
Inserção da marca do PATROCINADOR no cordão/verso da medalha de premiação dos jogos ANEC (a combinar)
Inserção da logomarca do PATROCINADOR no Background dos jogos (a combinar)

Março a Junho (Sub 17)
Setembro a Novembro (Sub 15)

ANEC PE 24 e 25/04/20

ANEC SC 25/04/20 e 26/09/20

ANEC RN 23 a 26/04/20

ANEC SP (Capital) 21/03 a 27/05/20

ANEC SP (Campinas) 28/08/2020 00:00

ANEC RS 28/08/2019

ANEC DF 15 a 19/09/20

ANEC GO 17/09 a 11/11/20

ANEC BA 18 e 19/09/20

ANEC PA 18 a 20/09 e 26 a 27/09/20

ANEC RJ 19 e 20/09 e 26 a 27/09/20

ANEC MA 19 e 20/09/20

ANEC AM 25 a 29/09/20

ANEC AL 22 a 25/10/20
ANEC MT 20/11/2020

ANEC MG



 Como parte da construção de uma 
educação cristã e evangélico-libertadora 
de excelência, a ANEC acredita em um am-
biente escolar permeado pela reflexão, 
valores e atitudes. O engajamento na Pas-
toral é a inserção da comunidade escolar e 
acadêmica na Igreja, estimulando a 
discussão e a vivência em comunhão ecle-
sial.
 A promoção de eventos voltados à 
Pastoral, à Campanha da Fraternidade e a 
outros temas correlacionados, nas Institui-
ções de Educação Básica e Instituições de 
Ensino Superior, buscam congregar dire-
tores, coordenadores, agentes de pastoral 
e a comunidade de forma geral.
 Em 2020, esses 17 eventos serão 
realizados e organizados pelo Conselho 
Estadual e o Escritório Nacional ANEC.

Seminários
Estaduais
de Pastoral

PÚBLICO-ALVO
Agentes de Pastoral, Professores, Direto-
res, Coordenadores Pedagógicos e Educa-
dores das Escolas de Educação Básica.

100 pessoas por evento.



COTA ÚNICA R$ 2.000,00

ONDE ACONTECE OS SEMINÁRIOS ESTADUAIS
DE PASTORAL E INVESTIMENTOS

2 disparos de e-mail marketing do evento com a logomarca do PATROCINADOR na peça de divulgação
Inserção da marca do PATROCINADOR no Card Eletrônico do evento
Divulgação do Evento com o PATROCINADOR na Revista ANEC (tiragem de 8 mil exemplares) em uma edição
Inserção da marca do PATROCINADOR no sítio eletrônico do evento quando tiver
Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento
Inserção de folder institucional do PATROCINADOR na pasta do evento quando tiver
Disponibilização do espaço físico (a combinar) para exposição do PATROCINADOR
2 inscrições de cortesias para o evento
Cortesia de 2 inscrições para expositores
Distribuição de brindes do PATROCINADOR durante o evento
Distribuição de material gráfico do PATROCINADOR durante o evento
Realização de sorteios do PATROCINADOR no evento (a combinar)
Inserção da marca do PATROCINADOR nos crachás do evento, quando tiver

ANEC GO 16/02/2020 Bênçãos das Mochilas
ANEC PA 04/04/2020 Seminário Estadual de Pastoral
ANEC RJ 04/04/2020 Seminário Estadual de Pastoral e Inclusão
ANEC AM 18/04/2020 Roda de Conversa
ANEC MG 25/04/2020 Seminário Estadual de Pastoral
ANEC CE 27 a 30/04/20 Agitação Cristã
ANEC RN 16/05/2020 Seminário Estadual de Pastoral
ANEC GO 16/05/2020 Romaria à Trindade/GO
ANEC MT 06/06/2020 Seminário Estadual de Pastoral
ANEC BA 21 e 22/08/20 Seminário Estadual Vocação e Missão
ANEC PR 22/08/2020 Curta na Educação
ANEC PB 12/09/2020 Seminário Estadual de Pastoral
ANEC SP 07/11/2020 Seminário Estadual da CF 2021
ANEC SC 14/11/2020 Seminário Estadual da CF 2021
ANEC MG 17/11/2020 Seminário Estadual da CF 2021
ANEC DF 04/11/2020 Seminário Estadual da CF 2020
ANEC RS 25/11/2020 Curta na Educação/Seminário Estadual da CF 2021

LOCAL DATA EVENTO

Seminários Estaduais
de Pastoral



 O objetivo dos Seminários Estaduais 
de Gestão é o de aprofundar temas referen-
tes à Educação Católica visando à capacita-
ção e à formação permanente dos profissio-
nais da educação. 
 Em 2020, serão realizados 13 Semi-
nários, em diferentes UFs, e serão coorde-
nados pelos Conselhos Estaduais da ANEC, 
com apoio dos membros dos diversos GTs 
Estaduais da ANEC e do Escritório Nacional.

Seminários
Estaduais
de Gestão

100 pessoas por evento.

PÚBLICO-ALVO
Diretores, Gestores Escolares, Coordenado-
res Pedagógicos, Professores, Educadores 
Sociais, Assistentes Sociais, Agentes de Pas-
toral, Alunos, entre outros.



LOCAL DATA

COTA ÚNICA R$ 5.000,00

ESTADOS ONDE ACONTECE O DIA ANEC
E INVESTIMENTOS

2 disparos de e-mail marketing do evento com a logomarca do PATROCINADOR na peça de divulgação

Inserção da marca do PATROCINADOR no Card Eletrônico do evento

Divulgação do Evento na Revista ANEC (tiragem de 8 mil exemplares) em uma edição

Inserção da marca do PATROCINADOR no sítio do evento, quando tiver

Fala de agradecimento realizada pela ANEC ao PATROCINADOR durante o evento

Inserção de folder institucional do PATROCINADOR na pasta do evento quando tiver

Disponibilização do espaço físico (a combinar) para exposição do PATROCINADOR.

2 inscrições de cortesia para o evento

Cortesia de 2 inscrições para expositores

Distribuição de brindes do PATROCINADOR durante o evento

Distribuição de material gráfico do PATROCINADOR durante o evento

Realização de sorteios do PATROCINADOR no evento (a combinar).

Inserção da marca do PATROCINADOR nos crachás do evento.

Fala e/ou vídeo de 5 minutos para o PATROCINADOR durante o evento.

Seminários Estaduais
de Gestão

ANEC GO 13/04/2020
ANEC PR 05/05/2020
ANEC RS a definir
ANEC AM 11/07/2020
ANEC MA 21/08/2020
ANEC MG 22/08/2020
ANEC PA 29/08/2020
ANEC MT 12/09/2020
ANEC RN 25/09/2020

ANEC SP 02/10/2020

ANEC RJ 08/10/2020

ANEC PR 18/10/2020

ANEC PE 22/10/2020



 A Revista EDUCANEC é um dos 
principais veículos de comunicação da 
ANEC e de suas Associadas. A divulgação 
de ações e projetos, debates sobre as 
políticas públicas bem como sobre temas 
e assuntos de relevância para a Educação, 
Assistência Social e a Saúde fazem parte 
da rotina das Mantenedoras, Escolas e 
IES Católicas. 
 A revista leva formação e informa-
ção às Associadas, aos Órgãos Governa-
mentais e não-Governamentais, às Dio-
ceses e às instituições diretamente rela-
cionadas à Educação, Assistência e 
Saúde.
 Para o ano de 2020, a Revista 
EDUCANEC disponibiliza vários espaços 
publicitários para que sua marca seja 
vista. 

Revista
EDUCANEC
7.000 exemplares por edição e 
4 edições em 2020.



ANÚNCIOS EDIÇÕES E VALORES

INVESTIMENTOS

1 edição > R� 4.050,00

2 edições > R� 7.695,00

3 edições > R� 10.935,00

4 edições > R� 13.770,00

1 edição > R� 5.165,00

2 edições > R� 9.813,50

3 edições > R� 13.945,50

4 edições > R� 17.561,00

1 edição > R� 5.980,00

2 edições > R� 11.362,00

3 edições > R� 16.146,00

4 edições > R� 20.332,00

1 edição > R� 3.690,00

2 edições > R� 7.011,00

3 edições > R� 9.963,00

4 edições > R� 12.546,00

1 edição > R� 2.360,00

2 edições > R� 4.484,00

 3 edições > R� 6.372,00

4 edições > R� 8.024,00

3ª CAPA

4ª CAPA

Cinta *NOVO 
FORMATO*

Publi *NOVO 
FORMATO*

6 módulos *NOVO 
FORMATO*

1 edição > R� 6.455,00

 2 edições > R� 12.264,50

 3 edições > R� 17.458,50

4 edições > R� 21.945,80

1 edição > R� 6.955,00

 2 edições > R� 13.214,50

3 edições > R� 18.778,50

4 edições > R� 23.647,00

1 edição > R� 3.520,00

2 edições > R�6.688,00

3 edições > R� 9.504,00
 4 edições > R� 11.968,00

1 edição > R� 4.020,00
2 edições > R� 7.638,00

3 edições > R� 10.854,00

4 edições > R� 13.668,00

1 edição > R� 2.980,00
 2 edições > R� 5.662,00

 3 edições > R� 8.046,00

4 edições > R� 10.132,00

1 edição > R� 4.555,00

2 edições > R� 8.654,50

3 edições > R� 12.298,50

4 edições > R� 15.487,00

2ª CAPA

Página Dupla

Página Dupla 
Determinada

Página Simples

Página Simples 
Determinada

1/2 Página

Revista
EDUCANEC

ANÚNCIOS EDIÇÕES E VALORES




